Пиетро Русо (Pietro Russo)
Роден през 1952 г. в Сиракуза, Италия.

Образование:
Завършва с отличие право в Университета в Катания (1975 г.)
Придобива адвокатска правоспособност (1977 г.)
Професионален опит:
След придобиването на адвокатската си правоспособност през 1977 г. г-н Русо е магистрат в
различни съдилища. През 1985 г. започва работа в италианската Сметна палата и е назначен в
службата на институцията в Палермо, заемайки длъжността правен секретар, старши правен
секретар (1987 г.) и първи правен секретар (1989 г.).
Командирован национален експерт в Европейската сметна палата от 1991 г. до 1992 г. към
службата, отговаряща за контрола на Европейския фонд за регионално развитие. Началник на
кабинета на италианския член на Европейската сметна палата през периода 1993—2003 г.
През 2003 г. г-н Русо се връща в Италия и работи в централния отдел за мониторинг на
изпълнението на държавните служби на Италианската сметна палата и става член на отдела за
съвместни консултации; от 2005 до 2008 г. е член и представлява Италия в колегиума на
Сметната палата за финансовия механизъм „Athena“, администриращ военните разходи на ЕС
(избран за председател на 30 юни 2006 г.); от 2008 до 2011 г. е член и представлява Италия в
съвета на одиторите на Европейската агенция по отбрана (EDA) (избран за председател на 30
юни 2010 г.). От 1996 г. е член на апелативния състав на Службата на Общността за сортовете
растения в Анже.
От 2009 г. Пиетро Русо е член и представлява Италия в Международния съвет на одиторите на
НАТО (IBAN).
Пиетро Русо е изпълнявал различни длъжности в публичния сектор, сред които: експерт,
представляващ Италия в Групата на държавите срещу корупцията (GRECO), Съвет на Европа;
член на Комитета за оценка на инвестициите, подпомагане на програмирането и управление
на мерките за опазване на околната среда към Министерството на околната среда; член на
междуведомствения комитет, отговарящ за разглеждането на заявления за обезщетение и
помощи във връзка със загуби, понесени от граждани в чужбина, към Министерството на
икономиката и финансите.
Пиетро Русо е също така оратор по общностно право на конференции и семинари, свързани с
правото на ЕС, по-специално относно одита на бюджета на ЕС и борбата с измамите. Той е
автор на многобройни коментари и статии, публикувани в редица италиански и чуждестранни
юридически списания, по гражданско право, граждански процес, административно право,
отчетност в публичния сектор, сравнително право и право на ЕС. Нещатен преподавател по
институционална организация на Общностите в Университета в Катания.

От 1 март 2012 г. Пиетро Русо е член на Европейската сметна палата в Одитен състав IV
„Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на Европейския съюз“.
Публикации:
“La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti
e nuove occasioni di lavoro comune”, Rivista della Corte dei Conti n. 2/1994 г.
“La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale”, Il Foro
Amministrativo, n. 6/1994 г.
“Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario”, Giustizia Civile, n.
2/1995 г.
“The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects”,
The European Union Review, n. 2/1997 г.
“Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti”, Italia Oggi, 18 юли
2002 г.
“La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“, Rivista della Corte dei
Conti (n. 5/2002 г.) и протоколи от Конвенцията “La certificazione dei conti pubblici in Italia e in
Europa: Tradizione e Prospettive evolutive”, организирана от Сметната палата на Италия.
“Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie”, in Administration – Revue de
l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, март
2002 г.
“Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli
anni ’90: una sistemazione concettuale”, Rivista della Corte dei Conti, n. 4/2004 г.
“El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual”, Legal Today.com, 2008 г.
“Codice operativo del TUE e del TFUE”, ed. Simone, 2012 г.: Автор на коментар във връзка с
членовете от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), засягащи
Европейската сметна палата.
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